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§ 15-11. Heiser

(1) Den sikkerhetsmessige utformingen av heiser, herunder krav til tilgjengelighet, skal være i henhold til direktiv 96/16/EF
(heisdirektivet).

(2) Der det stilles krav om heis etter § 12-3 skal heisen være tilpasset personer med funksjonsnedsettelse. Størrelsen på
heisstolen skal dimensjoneres for forutsatt bruk. Den frie bredden for døråpningen til en heis skal være minimum 0,9 m. De
omliggende veggene skal være tilstrekkelig synlige i forhold til heisen.

(3) Heisinstallatøren og de ansvarlige foretakene i byggesaken skal sørge for å gi hverandre nødvendig informasjon som er av
betydning for utformingen og dimensjoneringen av heisanlegg og bygningstekniske forhold. Informasjonsutvekslingen skal
sikre forsvarlig drift og sikker bruk av heisen.

(4) Installasjon, rom og sjakt for heisen skal ikke utsettes for temperatur og miljø som kan skape driftsproblemer eller
vanskeliggjøre vedlikehold.

(5) Heisen skal ha en alarm som er tilknyttet døgnbemannet vakt.

(6) Heisen skal prosjekteres og utføres slik at den

a. ikke medfører fare for brukere og personell som utfører ettersyn, reparasjon og sikkerhetskontroll og

b. ikke påfører skade på bygningsdeler.

Veiledning

Preaktseptert ytelse:

1. Luminanskontrasten til de omliggende veggene skal være på minimum 0,4 i forhold til heisdøren.

Resterende veiledningstekst vil bli lagt inn i nærmeste fremtid.

Henvisninger
• Temaveiledning HO-2/2008 Endring og reparasjon av heis og rulletrapp

• Plan- og bygningsloven § 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll

• Heisdirektivet 95/16/EF, vedlegg 1, pkt. 4.5.

NS-EN 81-1:1998+A3:2009 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser

NS-EN 81-2:1998+A3:2009 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 2: Hydrauliske heiser

• NS-EN 81-28: Heiser for transport av personer og varer – Fjernalarm på personheiser og vare- og personheiser

• NS-EN 81-40 : Trappeheiser og løfteplattformer med skråbane for bruk av personer med svekket bevegelighet. NS-EN
81-41: Vertikal løfteplattform for bruk av personer med svekket bevegelighet

• NS-EN 81-41: Vertikal løfteplattform for bruk av personer med svekket bevegelighet

• NS-EN 81-70: Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser – Tilgjengelighet til heis for personer
inklusive funksjonshemmede personer

• NS-EN 115-1 : Sikkerhet for rulletrapper og rullende fortau – Utførelse og installasjon

• NS-EN 115-2 : Regler for oppradering av sikkerheten på eksisterende rulletrapper og rullende fortau

• Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge
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• Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk

Endringshistorikk
01.01.14 Administrativ endring. 01.04.14 Til første, annet, fjerde og sjette ledd: Endringer vedrørende alarm. Flere henvisninger
og henvisning til heisdirektivets bestemmelse om samarbeid mellom installatør og utførende entreprenør. Lagt inn oversikt over
standardene for heis og løfteplattform. 01.07.15 Veiledningstekst fjernet pga. endringer i forskriften.
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